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Gelijk ik in onze jongste Wintervergadering- (zie biz. cxxiii)

opmerkte, is in de insectenbezendingen , die uit verre gewesten

tot ons komen, de zoo interessante orde der Diptera steeds zeer

schaars vertegenwoordigd, en toch bUjkt uit enkele voorwerpen,

die soms in een verborgen hoekje tusschen groote collection Lepi-

doptera of Goleoptera worden overgebracht, de ontzaglijke rijkdom

der natuur, ook wat Diptera betreft, in tropische gewesten, als

zelfs die weinige exemplaren telkens soorten aan het licht bren-

gen, die tot dusver onbekend waren.

Mijne entomologische vrienden hebben de goedheid , wat zij aan

Diptera ontvangen, al is het nog zoo weinig, steeds ter mijne

beschikking te stellen , en ik tracht dan met de hulpmiddelen
,

die mij ten dienste staan , de voorwerpen te determineeren. Voor

zoover ik die uit de bestaande litteratuur kan herkennen, teeken

ik de vindplaatsen aan en waar ik eenige zekerheid meen te heb-

ben, dat de soorten aan mijne voorgangers nog onbekend zijn

gebleven , maak ik eene beschrijving en somtijds eene afbeelding.

Wat nu met deze aanteekeningen , beschrijvingen en afbeel-

dingen te doen? —Als ik gevolg gaf aan de klachten, die vaak

worden aangeheven , dat geïsoleerde publicatie van nieuwe ge-

slachten en soorten' niets dan verwarring sticht en het werk van

den toekomstigen monographist verbazend bemoeielijkt , dan zou ik

Tijdschr. v. Eutüm. XXXIV (1891). 13
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alles eenvoudig in portefeuille moeten houden. Maar zoo doende zal

mijn arbeid vergeefs zijn geweest. Immers hij , die later eenig

onderdeel der Dipterologie monographisch wil bewerken, zal dan

geheel onkundig blijven van de soorten, die mij bekend zijn ge-

worden, tenzij nieuwe exemplaren ervan hem onder de oogen

komen , wat zeker niet altijd het geval zal wezen. Wel zal ,
—

en dit zou men mij hier kunnen tegenwerpen ,
—de voorbe-

reiding van zulk een werk medebrengen , dat zooveel mogelijk de

typische exemplaren in verschillende collectien worden onderzocht.

Maar hiertoe zal men veeleer komen voor de soorten van welke

beschrijvingen zijn gepubliceerd, daarentegen niet licht voor die,

waarvan de naam alleen « in litteris » bestaat ; en als men daarbij

in aanmerking neemt , hoe vooral kleinere Diptera blootstaan

aan vergankelijkheid, dan zullen misschien eerst na verloop van

menige tientallen jaren sommige geslachten en soorten tot hun

recht komen, die eigenlijk toch sinds lang bekend waren. Boven-

dien kunnen opgaven omtrent reeds beschreven soorten al aan-

stonds bijdragen leveren tot de kennis van hare geographische ver-

spreiding, of bestaande synoniemen aan het licht brengen.

Ik ben daarom tot het besluit gekomen, om, ongeacht de

bezwaren die er uit kunnen voortvloeien , eenige in den laatsten

tijd gemaakte aanteekeningen en beschrijvingen niet langer onder

mij te houden. Het zijn de uitkomsten deels van eene kleine ver-

zameling Diptera, door Baron von Noleken in nieuw Grenada

bijeengebracht en in het bezit van het Kon. Zool. genootschap

Natura Artis Magistra, deels van eenige voorwerpen , door de beeren

Piepers en Lucassen van Java overgezonden , en die zich in mijne

collectie bevinden.

Nogmaals zij hier hulde gebracht aan de drie genoemde beeren,

die bij het verzamelen van insecten ook aan de Diptera niet alle

opmerkzaamheid hebben ontzegd.
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Sciara americana Wied., Dljd. exot. \, p. 33, n". 1;

Äusserem'. Ztveiß. I, p. 68, n". 2.

Een $, Nieuw Grenada (von Noleken), in het. Museum van

Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Tipula ornaticornis, n. sp. <?.

Rufa opaca; thorace substriato; abdomirke linea dorsali lineis-

que duabus lateralibus fuscis ; antennis (articulis basalibus exceptis)

palpisque nigris ; alis fusco-nebulosis ;
S antennis elongatis , arti-

culis quatuor et sequentibus nodulis basalibus instructis.

Long. 12,5 mm.

Roodgeel; voorhoofd, rug van den thorax en achterrug eenigs-

zins grauwachtig; op den thorax vier langsstrepen , die echter

slechts weinig donkerder zijn dan de grondkleur. Aangezichts-

snuit langer dan de doorsnede der oogen; palpen zwart, de drie

eerste leden van gelijke lengte , het laatste lid dunner en ander-

half maal zoo lang als elk der vorigen. Sprieten (PI. 12, fig 1)

dubbel zoo lang als de kop en thorax te zamen; de J)eide wortel-

leden geel; het eerste vrij dik, het tweede kort, bekervormig;

het derde cylindrisch , langer dan de volgenden en even als deze

zwart ; het vierde lid en al de verdere leden hebben aan de onder-

zijde den wortel tot een knopje verdikt en van een lang borstel-

haar voorzien; dergelijke borslelharen bevinden zich ook aan de

bovenzijde. Achterlijf met eene bruine rugstreep en eene dergelijke

aan den zijnaad; mannelijke geslachtsdeelen (fig. 2) matig dik;

de onderste tangarmen groot, aan den wortel met een kort- en

boven aan de buitenzijde met een langer, behaard tepeltje; de

laatste lijfsring van onderen in eene doornachtige punt geëindigd.

Pooten roodgeel, de dijen aan de spits bruin. Kolfjes bruinachtig,

met gelen steel. Vleugels grauwbruin, wolkig, aan de spits het

donkerst , aan den wortel en in de voorrandcel geel , de randvlek

bruin ; lichte plekken vertoonen zich inzonderheid voorbij de rand-

vlek , aan de basis der eerste achtercel , in de onderste helft der

vijf hoekige schijfcel en van daar sti^eepvormig voortgezet in de vierde
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achtercel; de armen der vorkcel aan de vleugelspits zijn ongeveer

driemaal zoo lang als de steel.

Drie gelijke mannelijke exemplaren van Nieuw Grenada (von

Noleken) in het Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Pachyrhina immaculata, n. sp. ,

<?i).

Parva, flavo-rufa; thorace fere immaculato; abdomine stria dorsali

lineisque duabus lateralibus nigris
, segmentis duobus ultimis nigro-

fuscis; alis obscure cinereis , stigmate fusco; cellula posteriori

secunda sessili.

Long. 9,5 mm.

Sprieten zoo lang als kop en thorax te zamen, zwart, met de

beide wortelleden geel; de middelste geesselleden aan wortel en

uiteinde een weinig verdikt; palpen geelbruin. Kop en thorax

helder geelrood; de gewone zwarte thorax-strepen nauwelijks door

eene iets bruinachtiger tint aangeduid; borstzijden eenkleurig

helder okergeel, de voorste achterlij fsringen van dezelfde kleur

als de thorax; de verdere ringen worden langzamerhand meer

bruinachtig, de beide laatste ringen zelfs zwartbruin; op de lichte

gedeelten vertoont zich eene bruine rugstreep en ter wederzijde

langs den zijnaad eene zwartbruine lijn; geslachtsdeelen weinig

ontwikkeld , van boven met een paar gele schubben , wier uit-

einde spits toeloopt en iets omgebogen is. Pooten bruinzwart , met

de heupen en wortel der dijen geel. Kolfjes geel. Vleugels bruin-

grauw , sterk iriseerend ; de bruine rand vlek vrij groot , eenigszins

vierkant; de tweede achtercel aan haren wortel in aanraking met

de schijfcel.

Een enkel mannetje, Java (Piepers).

Libnotes poeciloptera Ost. Sack
.

, Ami. Museo civ. Genova,

XVI, p. 403.

Een S, Java (Piepers). Het door Baron Osten Sacken beschre-

ven exemplaar , ook een <? , was van Sumatra.

1) Bij het vertooaen van het voorwerp iu de vergadering noemde ik de

soort ten onrechte P. insignata.
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Plee ia concolor, n. sp. ,
<? $.

Tota, cum antennis, palpis, pedibus halteribusque , nigra; alis

nigricanlibus , in regione costali obscurioribus.

Long. 6,5 mm.

Oogen naakt, in het c? van boven over bijna de geheele lengte

aaneengesloten ,
zoodat slechts een zeer klein driehoekje boven de

sprieten als voorhoofd overblijft; bij het 5 de oogen door het breede

voorhoofd gescheiden; ocellen-knobbel sterk verheven. Sprieten niet

langer dan de kop, met vrij dichte beharing; de palpen mede

behaard, de vier leden ongeveer gelijk lang. Achterlijf kort be-

haard , bij het (? slank , bij het ? breeder en platgedrukt. Pooten

met dichte uitstaande beharing; aan de achterpooten de dijen aan

de worlelhelft dun, aan de spitshelft dikker, ook de schenen naar

hel einde, alsmede het eerste tarsenlid verdikt. De bovenarm der

cubitaal-ader is langer en meer horizontaal dan in Flecia rujicollis

Fabr. van Zuid-Amerika , doch korter dan in de Oost-Indische Fl.

m.elanaspis Wied.
; de vork der discoïdaal-ader is kort gesteeld.

Een enkel paartje van Nieuw Grenada (von Noleken) in het

Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Bij de bestemming dezer soort zou misschien Peuthera nigra

Phil. {Verhandl. Zool. bot. Ges. Wien, XV, 1865, p. 640, pi. 24,

flg. 18) in aanmerking kunnen komen. De door Philippi aange-

geven kenmerken van het geslacht Fenthera en ook zijne korte

diagnose van de soort zijn althans van toepassing. Wat mij evenwel

weerhoudt , om beiden als identiek te beschouwen , is hetgeen

Philippi zegt van de vleugeladeren , dat namelijk de eerste ader,

die uit de mediasti naal-ader ontspruit (mijne cubitaal-ader) bijzonder

dik is; ook in zijne afbeelding zijn de vleugeladeren als zeer ver-

schillend in dikte aangeduid ; terwijl in de exemplaren , die ik voor

mij heb, al de vleugeladeren nagenoeg van gelijke stevigheid zijn. —
Het generiek verschil tusschen FentJiera en Flecia komt mij overigens

al zeer onbeduidend voor.

Haematopola cingulata Wied. Aussereur. Z-weljL I,

p. 216, n''. 5.

Een % , Kemanglen , Dec, Java (Lucassen).
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Mochtherus striatus, n. sp., <?.

Ginereus ; thorace vitta media integra maculisque duabus fuscis
;

antennis nigris; mystace albo; pedibus fulvis, femoribus posteri-

oribus at apicem et superne nigris , tibiis posticis fuscis , tarsis

posticis nigris; alarum apice dilute fusco.

Long. 16,5 mm,

Voorlioofd en aangezicht zijdeachtig geelwit, nauwelijks half zoo

breed als de dwarsdoorsnede der oogen ; het aangezicht van

onderen iets breeder en daar in geringe mate vooruitstekend;

knevelborstels en kinbaard wit. Sprieten zwartbruin, het eerste

lid het langst en even als het tweede borstelig; het derde lid

slechts weinig korter dan het eerste, spits toeloopend, de eind-

borstel bijna zoo lang als de spriet. Zuiger glanzig zwart ; ook de

kleine palpen zwart , aan het eind met donkere borsteltjes. —
Thorax aschgrauw , van boven lichter ; de zwartbruine middenband

scherp afgescheiden , naar achteren smaller en zich daar in eene

meer algemeene donkerbruine grondkleur verliezende; ter weder-

zijde van den band vertoonen zich bruine vlekken vóór en achter

den dwarsnaad, aan de schouders en vóór den vleugelwortel ; al

deze vlekken veranderen echter naarmate het licht er op valt;

geheel van voren gezien , worden sommigen lichtbruin met zwart-

achtigen voorzoom. Schildje grauwbruin. Het voorste gedeelte van

den thorax is zoo goed als naakt; de borstels achter den dwars-

naad en aan het schildje zwart. —Achterlijf bruingrauw, iets

glanzig, van boven tegen den vooikant der ringen donkerder;

genitaliën (PI. 12, fig. 3 en 4) lang en slank; de tangarmen

glanzig zwart , zoo lang als de drie laatste lijfsringen te zamen
;

tusschen de tangarmen bevindt zich een naar boven gerichte tepel

van zwartbruine kleur, en van onderen een dergelijk orgaan van

langwerpigen vorm, ongeveer ter halve lengte van de tangarmen;

al deze deelen hebben eene roestkleurige , zwart gemengde be-

haring; de voorlaatste lijfsring is van onderen eenigszins uitpui

lend en daar met een bosje geelachtige haren vooi'zien ; ook de

overige beharing des achterlij fs is geelachtig en vooral van onderen

en in de zijden der voorste ringen lang en borstelig. — Pooten

J
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helder roodgeel , de heupen met grijsachtig waas ; de middel- en

achterdijen van boven met zwarte langstreep en ook aan de spits

zwart; de laatste tarsenleden der voorste pooten gebruind; aan de

achterpooten de schenen verdonkerd en de tarsen bruinzwart; de

beharing der heupen, de lange en fijne borstels onder aan de

voor- en achterdijen , alsmede de lange borstels aan de voor- en

middelschenen zijn geel; onder aan de middeldijen eene rij van

zwarte borstels; ook de borstels aan de tarsen grootendeels zwart;

voethaken zwart; voetballen geel. — Kolfjes vuilgeel. Vleugels

(fig. 5) glasachtig, aan de spits grauwbruin; deze donkere kleur

is vrij scherp begrensd, laat den wortel der vorkcel en der drie

eerste achtercellen vrij , en breidt zich van onderen als een zoom

langs den achterrand uit tot aan de spits der onderste wortelcel
;

aderen zwart; voorbij de uitmonding der hulpader vereenigt zich

de subcostaal-ader een eind wegs met de randader en vormt op

die wijze eene zwarte streep; middeldwarsader rechtstandig, op

het midden der schijfcel.

Een <?, Java (Piepers).

Te oordeelen naar de afbeelding, door Macquart gegeven van

de mannelijke geslachtsdeelen van Asïlns hengalensls {Dipt. exot.

I, 2, pi. 12, f. 2), komen deze vrij wel overeen met die van

bovenstaande soort ; ook Macquart's korte beschrijving zou ook wel

eenigszins van toepassing zijn, indien daarin niet uitdrukkelijk

de sprieten geel werden genoemd. Het komt mij voor, dat beide

soorten althans zeer aan elkander verwant zijn, ook blijkens de

aanmerking , aan de beschi'ijving van A. hengalensls toegevoegd
,

dat deze soort op ui. xanthopus Wied. gelijkt, met uitzondering

van den niet verbreeden voorrand der vleugels; hetzelfde kan

toch evenzeer van MocJMerus striatus worden gezegd.

Thereva albina Wied., Zool. Mag. III, p. 3, n°. 2; id.

Bijit. ex. I, p. 112, n°. 5; id. Auss. Zweiß. I, p. 233, n°. 9.

—Java (Piepers).

Psilopus jucundus Low, Neue Beitr. VIII, p. 87,nO. 5;

id. Monogr. of Diptera of North America, II, p. 258, n". 7.
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Syn. Ps. SipJto Macq., Dijit. exot. II, 2. p. 119, iiMl
,

pi. 21,

f. 1 (nee Wiedemann).

Een c?. Nieuw Grenada (von Noleken) in het Museum van

Natura Artis Magistra.

Deze aan Vs. SlpJio Wied. verwante soort sehijnt in Amerika

zeer verspreid voor te komen. Löw besehreef haar naar voor-

werpen van Cuba, doeh vermeldt tevens, dat hij in de collectien

van von Winthem en Wiedemann ook Braziliaansehe exemplaren

heeft aangetroffen.

Ps il op US fenestratus, n. sp. ,
<?,

Viridi-ehalybeus ;
antennis nigris, seta dorsali fere longitudine

thoracis; pedibus nigris, tibiis flaveseentibus; halteribus flavis;

alarum dimidio costali limboque nervi transversi posterioris fuscis;

macula hyalina in cellula apicali ; nervo transverso apicali pro-

funde incurvato , nervo transverso posteriori subreeto.

Long. 5,5 mm.

Metaalgroen, met staalblauwen weerschijn, vooral het voorhoofd

zeer glanzig; aangezicht van boven bijna zoo breed als de door-

snede der oogen , naar onderen smaller wordende; het heeft een

zilverachtigen weerschijn , die zich ook vooraan op het voorhoofd

vertoont. Sprieten zwart; het derde lid eivormig met een fijnen

rugborslel, die slechts weinig korter is dan de thorax. Zuiger

geelachtig. Op den thorax vertoonen zich drie , niet zeer duidelijke

purperen langsstrepen , eene in 't midden en de anderen langs den

zijnaad ; de borstzijden hebben een witten weerschijn , die zich

ook over de heupen uitstrekt. Achterlijf slank; aan de drie eerste

ringen de insnijdingen zwart ; de laatste ringen geheel van die

kleur , even als het omgebogen hypopygium (fig. 6) , dat iets

langer is dan de laatste ring; de bovenste aanhangsels langwerpig,

een weinig gebogen, zeer spits toeloopend, aan de onderzijde fijn

behaard, in 't midden ingekeept en daaidoor schijnbaar tweeledig,

het laatste gedeelte van boven zeer fijn en dicht gewimperd. Be-

haring van het achterlijf ter zijde van de voorste ringen bleekgeel,

overigens zwart. —Pooten zwart; de schenen, behalve aan het

begin .en het einde, geelachtig; aan de voorste pooten de tarsen
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langer , aan de achterpooten iets korter dan de schenen ; borstels

der pooten M^einig in 't oog vallend. Kolfjes geelachtig. Vleugels

(fig. 7) aan de voorste helft donkerbruin; deze donkere kleur

strekt zich van onderen uit tot de discoïdaal-ader en aan de

vleugelspits tot voorbij de spitsdwarsader , terwijl zij voorts ook de

achterdwarsader als eene breede schaduw begeleidt ; in de spitscel
,

even voorbij de achterdwarsader, is een eenigszins vierkant, glas-

achtig vlekje; spitsdwarsader sterk ingebogen, hare inwrichting

vormt een scherpen hoek dicht bij den vleugelrand, en de dis-

coïdaal-ader zelve is tot dien rand voortgezet; de achtei'dwarsader

is nagenoeg recht.

Drie mannelijke exemplaren , Java (Piepers).

Psilopus bifilum, n. sp,, c?.

Praccedenti [Ps. fenestrati) similis, sed brevior el alarum macula

subhyalina in cellula postei'iori secunda extensa.

Long. 4,25 mm.

Deze soort is na verwant aan de voorgaande; zij is korter en

meer ineengedrongen; de pooten zijn forscher gebouwd; de voor-

tarsen nauwelijks iels langer dan de schenen, aan de middel- en

achterpooten de tarsen merkelijk korter dan de .schenen ;
de

borstels op den rug van den thorax en aan het schildje zijn naar

evenredigheid langer; de bovenste aanhangsels van het hypopygium

(fig. 8) zijn van onderen niet ingekeept, aan de spits minder

puntig uitgerekt en daar zonder de fijne en dichte bewimpering

aan de binnenzijde; daarentegen bevindt zich aan de buitenzijde

een lange, behaarde draad, waarvan bij fenestratns geen spoor

aanwezig is. De vleugels (fig. 9) zijn in teekening en aderbeloop

geheel gelijk aan die van genoemde soort, met dit onderscheid

dat de glasachtige middenvlek hier iets langwerpiger is, zich ook

nog naar omlaag over de discoïdaal-ader voortzet en daardoor meer

den vorm van een bandje verkrijgt.

Een enkel <? , Java (Piepers).

Verwant aan de Jjeide hier beschreven soorten {fenesirati(s en

hïfduni) is, naar het mij voorkomt, Ts. tenebrosus Walk. {Vroc.

làmi. Soc. I, p. IT), n". 53), waarvan echter alleen het ç be-
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schreven is. Het aderbeloop schijnt geheel overeen te komen en

de teekening der vleugels dezelfde te zijn als die van hifilum\ de

kleur van het lichaam is echter donkerder (purplish black), die

der pooten daarentegen lichter, wijl de wortel der dijen geelachtig

(tawny) wordt genoemd. Walker had zijne soort van Singapore

en later ook van Borneo.

Psi lop US setosus, n. sp.
, $.

Aeneo-viridis; abdomine purpureo, nigro-annulato ; antennis

nigris, sela apicali longitudine dimidia corporis; pedibus flavis,

trochanteribus et pedorum posticorum geniculis tarsisque nigris;

alis immaculatis, nervo transverso apicali leniter arcuato, nervo

transverso postico recto.

Long. 3,25 mm.

Helder metaalachtig groen; voorhoolU glanzig staalblauw, aan-

gezicht zilverwit, beiden een weinig smaller dan de doorsnede der

oogen. Sprieten zwart; het tweede lid met lange borstels; het

derde spits-kegelvormig , met haarvormigen eindborstel , die half

zoo lang is als het lichaam. Zuiger geelachtig. De schouders en

de kanten van den thorax met purperkleurige vlekken; de borst-

zijden met een zilverwitten weerschijn, die zich ook over de

zwartachtige heupen voortzet; de ringen des achterlijfs met een

zwarten, purperachtig weerschijnenden zoom. Pooten heldergeel;

de uiterste basis der dijen en aan de achterste pooten de knieën

en de spits der schenen (aan de middelpooten echter minder duidelijk)

zwart; tarsen donkerbruin, aan den wortel lichter; onder aan de

voordijen eenige gele borstelharen ; waarvan drie langer dan de

anderen
; eene korte uitstaande beharing en enkele verspreide

borstels aan de schenen zijn zwart. Kolfjes bruingeel. Vleugels

(fig. 10) glasachtig met eene flauwe grijsachtige tint; de bovenarm

der discoïdaal-ader (spitsdwarsader) is zacht boogvormig , de ach-

terd warsader recht.

Een 2 , Java (Piepers).

Achalcus scutellaris, n. sp.
, %.

Testaceus , fronte nigra, scutello viridi-aeneo; abdomine nigro-
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fasciato; antennis brevissimis, fiiscis
;

pedibus flavis; alarum nervis

cubitali et discoidali subparallelis.

Long. 2,5 mm.

Kop iets breeder dan de thorax; aangezicht witachtig, uiterst

smal, lijnvormig; voorhoofd glanzig zwart. Sprieten zwartbruin,

zeer kort; het laatste lid spits toeloopend, kort voor het einde

met een langen , microscopisch behaarden rugborstel
;

palpen klein
,

witachtig. Thorax geelbruin , op den rug donkerder en glanzig
;

schildje donker metaalachtig groen; achterlijf geelbruin, aan de

basis zoo breed als de thorax, naar achteren smaller; de tweede

en volgende ringen met een breeden zwartbruinen voorzoom , die

aan de laatste ringen de lichte grondkleur bijna geheel verdringt.

Pooten roodgeel, de tarsen naar het eind een weinig gebruind;

aan de achtertarsen het eerste lid kort, het tweede driemaal zoo

lang; de voorpooten nagenoeg geheel naakt, aan de middel- en

achterschenen eenige borsteltjes. Kolfjes geel. Vleugels met bruin-

grauwe tint ; de cubitaal- en discoïdaal-ader evenwijdig loopende
;

achterdwarsader ongeveer op het midden der vleugellengte.

Een ? , Java (Piepers).

Vo lucei la testacea, n. sp. ,
<? ?.

Ovata, testacea; facie recta; fronte supra antennas puncto nigro
;

alarum macula parva in medio coslae limboque nervorum transver-

sorum fuscis.

Long. 41 —12,5 mm.

Van korte en breede gestalte. Kop groot, breeder dan de thorax

,

bruinachtig geel; voorhoofd niet vooruitstekend, boven de sprieten

met een glanzig zwart stipje, in $ ongeveer half zoo breed als de

dwarsdoorsnede der oogen , met iets donkerder en eenigszins

glanzigen middenband; bij het $ zijn de oogen over eene groote

lengte samenstootend , van boven met grover netwerk ; zij hebben

in beide sexen eene korte, dichte, lichtgrijze beharing. Aangezicht

rechtstandig, aan de onderste helft iets gewelfd, doch zonder

uitstekende bult ; het voorhoofd en het middenste gedeelte van

liet aangezicht hebben eene korte , zwartachtige beharing. In
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profiel stemt de kop volkomen overeen met dien van Temnocera

recta (zie Tijdsehr. v. Entom. XXV, pi. 10, f. 9). Sprieten roest-

kleurig, korter dan de halve gezichtslengte; het derde lid in 't

midden nauwelijks iets ingeknepen ;
spriethorstel eenkleurig met

de sprieten , weinig langer dan het derde sprietenlid , van boven

langer gevederd dan van onderen. —Thorax bruingeel, op den

rug met grauwgele bestuiving; schildje bruingeel, eenigszins door-

schijnend; de beharing op den rug van den thorax en op het

schildje zwart, doch niet dicht genoeg om de grondkleur te ver-

anderen ; aan de achterhoeken van den thorax wordt zij iets

langer en meer borstelig, even als aan den achterrand van het

schildje, alwaar echter geen spoor van doornachtige verhevenheden

te zien is; de borstzijden hebben eene dichte geelachtige beharing.

— Achterlijf gewelfd, bruingeel, zoo goed als naakt, iets door-

schijnend
;

eerste ring zeer kort ;
de tweede en volgende ringen

hebben een min of meer duidelijken bruinachtigen zoom, die in

de zijden donkerder is; in de mees'e exemplaren is die zoom

zoo flauw, dat slechts bruine zij vlekken overblijven, welke ook

op de onderzijde overgaan ; een dergelijk vlekje bevindt zich

mede onder tegen den anus. — Pooten bruinachtig geel. —
Vleugels glasachtig, aan den voorrand met eenige bruingele tint;

aderen zwartbruin; aan de uitmonding der hulpader, een weinig

voorbij de halve vleugellengte, is een klein donker vlekje; ook

de dwarsaderen zijn donker beschaduwd.

Vier mannetjes en twee wijfjes van het eiland Curaçao, die ik

aan de goedheid van mijn geachten vriend Snellen te danken heb;

zij bevonden zich te midden der bezending van Lepidoptera, voor

enkele jaren door Pater Jansen op genoemd eiland bijeengebracht.

Deze nieuwe soort is, naar 't schijnt, zeer verwant aan Tem-

nocera megacepliala Löw {pipi. Amer, sept., Centuria IV, n". 57);

zij mist echter de donkere langsst repen op den thorax ,
de zwarte

afgebroken band op den buik en den donkeren zoom aan het

eind van den voorrand der vleugels. Beide soorten vormen een'

overgang tusschen de geslachten Volucella en Temnocera , daar zij

geen tandjes of doornen aan den achterrand van het schildje ver-
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toonen; zulke overgangen maken het zeer begrijpelijk, dat Williston,

die de familie der Syrphiden zoo uitnemend heeft bestudeerd, de

twee genoemde genera weder heeft vereenigd.

Eristalis niger MSfieA., Anal, entom. p. 38, n". 64; Aus-

sereur. Zweïfl. II, p. 183, n". 45.

Java (Piepers).

B. ohscurata Walk. {Proc. Limi. Soc. Loml. V, p. 239 , n«. 40),

ofschoon van Nieuw Guinea afkomstig, schijnt dezelfde soort

te zijn.

Eristalis ruficeps Macq., Dipt. exot. II

,

'i
, p. 51 , n^. 32.

Een 5 van Nieuw Grenada (von Noleken) in het Museum van

Natura Artis Magistra.

Macquart had zijne exemplaren van Columbia (S. Fe de Bogota).

Pteroptlla cincia Drury.

Musoa cmcta Drury, Illiistr. I, p. 109, tab. xlv, f. 6.

S^rji/ms piuguis Fabr., Si^st. Ent. p. 763, n^. 6; Entom. Si/st.

IV, p. 282, nO. 16.

Eristalis pinguis Fabr. , Sijst. Antl. p. 233 , n*^. 6 ; Wiedem.
,

Aussereur Zwelß. II, p. 193, n^. 61.

Milesia Ania Walk., List Dipt. Brit. Mus. Ill, p. 564; Macq.,

Dijit. exot. supp. V, p. 94, n*^. 9.

Vteroptila c'mcta, Osten Sacken, Cat. Dipt. IS. Amer. p. 133.

Een Î van Nieuw Grenada (von Nolcken) in het Museum van

Natura Artis Magistra.

De synonymie van Eristalis pinguis met Musca cincia Drury is

reeds door W^iedemann , die van Milesia Auia door Osten Sacken

geconstateei'd. Tot dusver was do soort alleen van Jamaica en van

S. Domingo bekend, en zoover ik weet, nog niet op het vaste

land aangetroffen.

Dejeania pallipes Macq., Dipt. exot. IL 3, p. 34, pi. 2,

fig. 9; suppl. I, p. 143; Schiner, Bipt. Nov. Reise
^ p. 337;

V. d. Wulp , Biol. Centr. Amer. Bipt. II
, p. 8.
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Een viertal wijfjes van Nieuw Grenada (von Noleken) in het

Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Dejeania plumitarsis v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom..

XXIX, p. XXXI ; Biol. Centr. Amer. Dipt. II, p. 10 (= Dejeania

corpulenta Macq. , Bïiit. exot. II. 3, p. 35 en suppl. I. p. 443

pi. 12, fig. 2; Schiner, Dipt. Nov. Reise, p. 337.

Een ?, als voren.

Saundersia ochripes v. d. Wulp, Biol. Centr. Amer.

Bipt. II, p. 19, pi. 1, lig. 14.

Vier wijfjes, als voren.

Saundersia testacea v. d. Wulp, Biol. Centr. Amer.

Dipt. II, p. 24, pi. 2, fig. 1.

Eenige exemplaren, waarbij slechts één ?, als voren.

Saundersia rubicunda, n. sp. ,<??.

Fulva; antennarum articule tertio nigricante; thorace obscure

cinereo; abdomine nigro-spinoso; alis subfuscis.

Long. 10 mm.

Behoort tot de verwantschap van S. rufopilosa en nigropïlosa

v. d. Wulp {Biol. Centr. Amer., Diptera, II. p. 22 en 23) en

zeer op deze beiden gelijkende. Het achterlijf mist echter de dichte

beharing, waardoor die soorten zijn gekenmerkt, en alleen met

de loupe bemerkt men , dat het niet geheel naakt is, maar eene

betrekkelijk spaarzame en weeke beharing draagt. De zwarte rug-

vlekken ontbreken bij het ? geheel en zijn bij het c? beperkt tot

een paar smalle, bijna streepvormige vlekjes op den tweeden en

derden ring, die door een witachtig of lichtgeel waas omringd

zijn; op die vlekken staan enkele zwarte borstels, die bij het

$ ontbreken , zoodat daar de zwarte stekelachtige borstels zich tot

den achterrand der ringen bepalen. Terwijl bij S. rufopilosa aan

het einde des achterlij fs tusschen de zeer dichte roode beharing

zich slechts enkele zwarte stekels vertoonen, zijn daarentegen bij

rubicunda daar ter plaatse talrijke zoodanige stekels voorhanden
,
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die in beide sexen , vooral ter wederzijde van den anus , dicht

opeengehoopt zijn.

Twee mannetjes en twee wijfjes uit Nieuw Grenada (von Noleken)

in het Museum van Natura Artis Magistra te Amsterdam.

Aporia quadrimaculata Macq. , Di])t. exoL suppl. I,

p. 169.

Twee exemplaren, die ik meen als wijfjes te moeten beschou-

wen, van Nieuw Grenada (von Noleken) in het Museum van

Natura Artis Magistra te Amsterdam.

De beharing van den sprietborstel , waarvan Macquart spreekt,

is uiterst gering.

Verwant met Aj^orla is het genus Lasiona, door mij opgericht

{Biol. Centr. Amer. Dipt. II, p. 427) voor eene Mexicaansche

soort, doch in dit laatste zijn de macrocheten van het achterlijf

veel talrijker en dichter opeen geplaatst,

Leptoda elega ns, n. sp. , <?. (PI. 12, fig. 11 en 12).

Grisea; thorace vittis tribus, abdomine maculis variantibus,

scutello pedibusque nigris; antennis palpisque flavis; alarum costa

dilute brunnea; nervo discoidali arcuatim flexo.

Long. 5,5 mm.

Deze kleine, doch fraaie Dexine is, wegens het langwerpige,

kegelvormige achterlijf en verdere kenmerken, het best te rangschik-

ken in het genus Leiitoda , door mij voor de Amerikaansche Dexia

gracilis Wied. gevormd. Zij verschilt evenwel van deze, behalve

door de veel mindere grootte , door de niet hoekige , maar afge-

ronde ombuiging der discoïdaal-ader.

Grondkleur van thorax en achterlijf lichtgrijs, die van den kop

wit; het voorhoofd is boogvormig gewelfd, naar achteren sterk

versmald; voorhoofdsband zwart, aan het verbreede voorste ge-

deelte met rooden gloed; omniddellijk boven de sprieten een wit

weerschijnend dwarsbandje; het onderste gedeelte der wangen zoo

lang als de halve lengte-doorsnede der oogen; ter wederzijde van

den mondrand eene plek met roodachtigen weerschijn. Sprieten

ongeveer half zoo lang als het aangezicht; de beide wortelleden



208 BENIGE UITIiANDSCHE DIPTER\.

roodachtig, het tierde lid oker^^eel, driemaal zoo lang als het tweede
;

sprietboj'stel zwart , weinig langer dan het derde sprietlid , dicht

gevederd. Zuiger bruin , aan den wortel en de eindlippen rood-

geel
;

palpen roodgeel , draadvormig. —Thorax met drie zwarte

banden, van den voorrand uitgaande, de middenste band breeder

en tot een eind voorbij den dwarsnaad voortgezet, de builen-

waartsche banden aan den naad afgebroken ; ter wederzijde , onder

de schouders , een zwarte band , die breed begint en , zich ver-

smallende, tot den vleugelwortel doorloopt. Schildje zwart met

eenigen glans. — Achterlijf, van boven gezien, kegelvormig, van

ter zijde gezien, cylindrisch , aan het einde afgeknot; naarmate het

licht daarop valt, vertoont zich eene meer of minder uitgebreide

zwarte teekening, hetzij als een vrij breede achterzoom der ringen,

of wel als afzonderlijke rug- en zijvlekken; de eerste ring blijft

altijd schier geheel donker en de bolvormige anus is onveranderlijk

glanzig zwart; de genitaliën zijn roodachtig en steken van onderen

een weinig uit; stevige macrocheten bevinden zich aan den ach-

terrand der drie laatste ringen. —Pooten zwart, de heupen van

dezelfde grijze kleur als de borstzijden ; tarsen langer dan de

schenen; aan de voorpooten de dijen en schenen even lang,

aan de achterste pooten de dijen langer. —Vleugelschubben groot
,

geelachtig wit. Kolfjes geel. Vleugels iets gcauwachtig, tegen het

eind van den voorrand wegsmeltend lichtbruin ; de spitscel reikt

met hare nauwe opening tot even boven de vleugelspits ; middel-

dwaisader bijna onder het eind der subcostaal-ader en juist op het

midden der discoïdaal-cel
; ombuiging der discoïdaal-ader boogvormig

;

achterdwarsader i*eclit.

Een mannetje, Java (Piepers) en een tweede mannelje van

Kemanglen, Java (Lucassen).

Coenosia sub maculata, n. sp.
, ?.

Ginereo-fusca
; abdomine linea dorsali interrupta maculisque

quatuor nigricantibus; antennis
,

palpis pedibusque nigris; seta

antennarum subpubescente.

Long. 2,5 mm.
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Voorhoofd slechts half zoo breed als de doorsnede der oogen ,

zwart , aan de oogkanten met een smallen witten zoom ; voor-

hoofdsborstels zwak; aangezicht lichtgrijs met witten weerschijn;

mondborstels stevig , van onderen nog door eenige kleinere borstels

gevolgd ; oogen groot ; kinbakken zeer smal. Sprieten en palpen

zwart; de sprieten tot over de helft van het aangezicht afdalende;

sprietborstel microscopisch behaard; palpen klein, cylindrisch. —

-

Thorax, schildje en achterlijf grauwbruin; op den thorax eene

flauwe aanduiding van donkere langsslrepen ; schildje met vier

borstels; achterlijf gewelfd, naar het einde spits toeloopend, met

zwartachtige, afgebroken rugstreep en op den tweeden en derden

ring een paar eveneens gekleurde, rondachtige zijvlekken. Pooten

zwart ;
schenen met een paar eindsporen

;
achtei'schenen aan de

achterzijde met twee of drie lange borstels. Vleugelschubben klein
;,

doch de onderste duidelijk buiten de bovenste uitstekend; kolfjes

Vuilgeel. Vleugels met flauwe grijze tint; voorrand naakt en zonder

randdoorn ;
uitmonding der subcostaal-ader op een derde van de

vleug.: llengte; middeldWarsader voorbij die uitmonding en op het

midden of nog even voorbij het midden der schijfcel; schijfdwars-

ader recht; laatste gedeelte der discoïdaal-ader bijna dubbel zoo

lang als het voorlaatste; anaal-ader kort, den vleugelrand niet

bereikende.

Een 2 , Ja^'a (Piepers).

Naar de kenmerken, door Rondani [Dipt. Ital. Frodfomuê
^

Vol. VI) aangegeven , zou deze soort in zijn genus Orchisla moeten

worden geplaatst. De eenige daartoe behoorende Europeesche soort

[Saprotnyza costata Meig. = Coenosla lyictïfennïs Löw) onderscheidt

zich echter door een donkerbruinen zoom aan den voorrand en

een witten zoom aan den achterrand der vleugels, terwijl bij de

hierboven beschreven soort de vleugels geheel eenkleurig zijn.

Coenosia ferruginea, n. sp., $.

Rufa; an tennis, palpis pedibusque flavis; tarsis fuscis; seta

antennarum pubescente; palporum apice dilatato.

Long. 3,5 mm.

Tijdschr. v. Eìiiom. XXXIV (1891). 14
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Roestklenrig. Yoorlioofd breeder dan do doorsnede der ooo;en
;

voorhoofdsborstels zwak; aangezicht rechtstandig; mondrand niet

vooruitstekend; mondborstels vrij kort, van onderen gevolgd door

eenige nog kortere liorstels; in de zijden van het voorhoofd en

van het aangezicht, tegen de oogkanten, een smalle zooin van

zilvei'witten weerschijn. Sprieten roodgeel, tot bijna aan den mond-

rand reikende; het derde hd vrij breed, elliptiscli ; sprietborstel

fijn behaai'd. Palpen roodgeel , aan den woi'tel dun , doch naar liet

einde verbreed. —Achterlijf langwerpig eirond , spits toeloopend en

in eene lange eierbuis geëindigd; de insnijdingen bi'uinachtig.

Pooten roodgeel, met verspreide, zwakke borstels, die aan de

voordijen zoowel van achteren als van onderen regelmatig op rijen

geplaatst zijn. Vìeugelschubben rudimentair , de bovenste de onderste

bedekkende. Vleugels glasachtig met iets grauwe tint; uitmonding

der subcoslaal-ader ongeveer tegen het midden van den voorrand;

middeldwarsader even voorbij die uitmonding en merkelijk vooi'bij

het midden der schijfcel; schijfdwarsader recht; laatste gedeelte

der discoïdaal-ader 2| tot 3 maal zoo lang als het voorlaatste;

anaal- ader tot aan den vleugelrand voortgezet.

Een 5 , Java (Piepers).

LAGAPvOSIA, nov. gen. Ortalinaruin. laya^ioi (smal).

Gen. MificJiog astro affinis. Statura gracilis; frons lata; ocelli

approximati; antennarum articulus tertius sulielongatus, arista

piumata
;

palpi subincrassati ; macrochaetae mesothoracis desunt
;

scutellum quadi-isetosum ; abdomen subcoarctatum; pedes graciles,

nudi ; femora nautica , intermedia versus apicem attenuata
;

tibiae

sine seta apicali, ilitermediae calcaratae ; alae latae, hyalinae,

nigro-fasciatae ; vena auxiliaris valde proxima venae subcostali, venae

cubitalis et discoïdalis parallelae ; angulus posterior cellulae basalis

mferioris acutus.

Ik zie mij genoodzaakt , dit nieuwe geslacht te vormen voor een

tweetal .Tavaansche Ortalinen. Door het slanke lichaam en het aan

de basis verdunde achterlijf, de gedaante van kop, sprieten en

pooten en de teekening der vleugels heeft het, op het eerste ge-
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zicht, ceno groote overeenkomst met het Zu'nl-Amerikaansche genus

Mìschog aster Macq. (= Conopsida Macq.), Het aderbeloop der

vleugels vertoont echter afwijkingen, die eene generieke samen-

voeging verbieden: de hulpader, die bij Mìschog aster ^) in 't ge-

heel niet te zien is, wijl zij met de subcostaal-ader is vergroeid,

loopt bij Lagarosia wel zeer dicht langs de subcostaal-ader , maar

is toch duidelijk te herkennen, vooral aan hare uilmonding; de

schijfd warsader loopt steiler en de discoïdaal-ader is ter plaatse van

hare verbinding met die dwarsader niet hoekig naar boven gericht
,

maai' loopt bijna recht door; en wat vooral opmerking verdient,

de onderste wortelcel loopt van onderen spits toe, terwijl zij bij

Mischogaster door eene buikige dwarsader als afgeknot is. Overigens

zijn de vleugels wortelwaarts minder versmald ; het achterlijf is

aan de basis minder sterk verdund en mist de borstelige beharing
,

die in Mischogaster zijwaarts aan den achterrand der lingen aan-

wezig is.

Als verdere kenmerken van dit nieuwe geslacht kunnen de

volgende dienen: Kop rond; voorhoofd met evenwijdige zijden;

voorhoofdsborstels weinig in getal, maar tol dicht bij de sprieten

voortgezet; het aangezicht in 't midden een weinig uitgehold,

maar zonder sprielgroeven ; sprieten korter dan het gezicht ; spriet-

borstel matig lang gevederd. Thorax langwerpig ; achterlij! 6-ringig.

Vleugels aan 't eind stomp en afgerond ; uitmonding der subcostaal-

ader vóór de halve vleugellengte ; middeldwarsader ver voorbij die

uitmonding en even als de schijfdwarsader recht en steil.

Lagarosia lacteata, nov. sp. $.

Nigra, subnitida; thorace griseo-pollinario , vittis duabus nigris
;

alis hyalinis , limbo costali fasciisque duabus inaequalibus nigro-

fuscis , apice lacteo.

1) Ik lieb bier meer bepaald het oog op eene nieuwe soort, stellig tot het

genus Misciiogaster behoorende, zeer nabijkomende aan M. nïger Schin. {lil'pt.

Nov. Reise, p. 256) en die ile in de Biologia Centrali Americana denk te be-

schrijven. Of de andere soorten van Mischogaster in het aderbeloop ten volle

daarmede overeeusteuimen, is mij onbekend maar toch zeer waarschynlijk.
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Long. 8 mm.

Voorhoofd zoo breed als de dwarsdoorsnede dei" oogen en even

als het aangezicht zwart, alleen van voren boven den spriet wortel

met een smallen lichten zoom. Sprieten zwartbruin ; het derde lid

ruim dubbel zoo lang als het voorgaande, aan het einde eenigszins

spits toeloopende ; zuiger en palpen zwart. Tliorax van boven met

donkergrijze bestuiving, waarin de bïide zwarte langsstrepen slechts

weinig uitkomen; ter wederzijde zijn vier vrij stevige borstels;

borst witachtig besloven en behaard. De zwarte kleur van het

achterlijf heeft iets blauwachtigs
; de kleine zwarte behaarde tang-

armen steken van onderen tepelachtig uit. Pooten zoo goed als

naakt, zwart, de dijen met blauwachtige tini; middelschenen met

een lange en stevige eindspoor; eerste lid der achterlarsen aan de

binnenzijde met vuilwitten haarglans. Kolfjes geelachtig wit.

Vleugels (fig. 13) glasachtig, met zwarte aderen; de raudader

heeft een smallen donkerbruinen zoom; een smalle zwartbruine

band gaat van de mediaslinaal-cel nil en loopt schuin naai' be-

neden, doch reikt niet verder dan tot in den bovenhoek der

onderste wortelcel; een tweede, broedere band van dezelfde kleur

begint aan den voorrand even vóór de uilmonding der radiaal-

ader, neemt de beide dwarsaderen in zich op en eindigt in den

achterrand, waar hij het breedste is; het einde der vleugels, buiten

dezen laatsten dwarsband , is melkwit , hetgeen vooral uitkomt

als men de vleugels tegen eene donkere oppervlakte houdt ; de

radiaal-ader loopt gebogen naar den voorrand ; de cubitaal-ader en

de discoïdaal-ader gaan ongeveer evenwijdig naar de vleugelspits;

de beide dwarsaderen zijn steil en liggen dicht bij elkander, de

middeldwarsader op drie vierden der schijfcel, de schijfd warsader

op een vierde der eerste achlercel; de wortelcellen zijn vrij groot,

de middelste door eene rechte dwarsader gesloten; de dwarsader

daarentegen, welke de onderste wortelcel sluit, is sterk ingebogen
,

waardoor laatstgenoemde cel zoowel van boven als van onderen in

een scherpen hoek eindigt.

Een enkel mannelijk exemplaar, Java (Piepers).
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La gar osi a st riatei I a, n. sp.
, 5.

Nigra, subnitida; tliornco oriseo-pollinario , vittis duabus nigris;

alis hyalinis, limbo costali fasciisque tribus nigro-fuscis , media

lata, costam non attingente, ultima tenui prope alarum apicem.

Long. 8 mm.

Gelijkt op de voorgaande soort , doch verschilt in de teekening

der vleugels (tig. 14) : de breede tweede band sluit niet tegen

den voorrand aan ; daarentegen is er kort vóór de vleugelspits

nog een derde, zeer smalle band aanwezig, die aan den voorrand,

bij de uitmonding der radiaal-ader, begint, in schuine richtingen

eenigszins gebogen voortloopt en, iets verbreed, onder de uitmon-

ding der discoïdaal-ader eindigt. Het laatste gedeelte der discoïdaal-

ader is ongeveer dubbel zoo lang als het voorlaatste (in ladecda

ten minste di'iemaal zoo lang). Overigens zijn de pooten niet zwart,

maar pekkleurig, de achterste heupen zelfs iets roodachtig; de

haarglans aan de binnenzijde der achtertarsen is lichtbruin.

Een ? , Java (Piepers).

De vele punten van overeenkomst tusschen de beide soorten

kunnen aanleiding geven tot de meening, dat wij hier zouden te

doen hebben met de beide sexen van ééne soort; het in 't oog

vallend verschil in de teekening der vleugels schijnt evenwel

daartegen te pileiten.

llOMONEUPiA, n. gen. Sapromyzarum.

ò^iòw (zich vereenigen); vevi^ov (ader).

Corpus oblongo-ovatum , convexum. Caput latitudine thoracis;

irons plana, lata; setae frontales uti'inque duae; epistema perpen-

diculare, nudum; oculi oblongi, nudi; genae malaeque angustae.

Antennae breves, deflexae; articulas tertius ovatus; seta anten-

narum piumosa. Rostrum validnn.
;

palpi cilindrici. Scutellum

quadrisetosum. Abdomen thorace brevius , 5 annulatum , utrinque

setulis brevibus instructuni. Tibiae omnes setula praeapicali. Alas

abdomine longiores ; vena auxiliaiis venae subcostali proxima , ambae

in ti'iente jirimo costae excurrentes; cellulae basales duae in-

feriores parvae.
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Het insect , waarvoor dit nieuwe geslacht wordt opgericht
,

gelijkt veel np onze Sapromi/ za-soorien met gevederden spi'iet-

borstel (gen. Minetüa Rob. D.), doch onderscheidt zich door de

tot aan het eind zeer dicht naast elkander loopende hulpader en

subcostaal-ader , een kenmerk , dat eenige verwantschap aanduidt

met liet geslacht Louchaea.

H O mo n e u r a picea, n. sp. , <? , ?.

Nigro-fusca , subnitida ; lialteiibus pedibusque nigris ,
tarsis

fuscis.

Long. 3,5 mm.

Zwartbruin, tlauwglanzig; het voorhoofd dicht vóór de sprieten

met roodachtigen zoom ; het aangezicht en het achterhoofd tegen

den achtersten oogrand lichtgrijs. Sprieten bruin, kort ; het tweede

lid met een omhoog gericht borsteltje; het derde aan den wortel

van onderen eenigszins roodachtig ; sprietborstel zoowel aan de onder-

als aan de bovenzijde lang gevederd (fig 15). —Thorax van boven

door eene bruinachtige bestuiving mat schij tiende, geheel van voren

lichtgrijs; ook het achterlijf met eenige grauwe besluiving, die

echter de grondklour weinig verandert. — Pooteii zwai't, docii

aan de vourpootcu de knieën en sums ook de basis dei' schenen

eenigszins geelachtig; de tarsen bruingeel
; de voorste dijen heb-

ben van onderen eene rij van kamachtig gestelde boi'stels, die dei'

midd(ddijen korter; daarentegen hebben de miildeldijen aan de

voorzijde op de tweede helft ongeveer 6 korte maar stevige bor-

stels
;

de middelschenen hebben stevige eindsporen. Kolfjes zwart.

Vleugels (lig. 16) braingiauw; tegen eene donkere oppervlakte

gezien, krijgen zij eene geelachtige tint en worden de aderen

bruingeel; nn'ddeldwarsadei' iels vooi'bij de uitmonding der sub-

costaal-ader en op het mitlden der schijfcel geplaatst ;
schijtdwarsadei'

recht; de cubitaal- en discoïdaal-ader zijn recht en loopen naar

het einde nauwelijks iets uit elkander; het laatste gedeelte der

discoïdaal-adei- is andei'lialf maal zoo lang als iiet voorlaatste.

V.iiu S en een ?, Java (^l^iepers).
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Notiphila dorsop linciata Wied.

Ephydra dorsopunctata Wiedemann, Analecta eut. p. 58, n". 134;

Âussereur. Zweifl. II. p. 591, n". 5.

Een 2 , Java (Piepers).

Wiedemann's beschrijving past in alle opzichten op dit exem-

plaar; het is 4 mm. lang en heeft aan den voorrand der vleugels

eenige borsteltjes, even als Not. cillata v. d. Wulp [Bl/jt. Sumatra-

exjied. p. 55) , die ook donkere borstelwratjes op den thoiax ver-

toont; dorsojmuctuta onderscheidt zich echter van deze door de

gele sprieten en het gevlekte achterlijf.

Paralimna ja vana, n. sp. ,
S. (PI. 12, lig. 17).

Cinerea; fronte, thoracis dorso scutelloque ex rublo fuscis
;

abdomine linea dorsali et segmentoruui limbo antico fuscis ; an-

tennis pedibusque nigris , tarsis testaceis.

Long. 3,5 mm.

Aschgrauw. Kop (hg. 18) groot, breeder dan de thorax; voor-

hoofd n)et eenige zwarte vlekjes en eene glanzig zwarte dwars-

streep dicht boven de sprieten ;
voorhoofdsborstels (oen aan elke

zijde) en de verticaal-borstels stevig, de ocellaar-borstels daaren-

tegen zeer kort. Sprieten (fig. 19) zwart, kort; het twtïede lid

van boven met eene stip van witten weerschijn
,

het derde lang-

werpig, met korte uitstaande beharing, vooral van boven en aan

de spits; spi'ielborstel van boven kamachtig behaard, gelijkmatig

verdikt, behalve tegen het eind , waar hij dunner wordt. —Thorax

gev\'elfd, op den rug i'oodachtig bruin, in de zijden met eenige

stevige boi'stels; schildje i'oodachtig bruin, halfrond, viij plat, niet

vier borstels. Achterlijf plat eivormig ; de bruine rugstreep smal
;

de bruine voorzoom der i'ingen is op den derden en vierden ring

hel breedste en neemt ongeveer de halve lengte dezer ringen in
;

op den Iniik is alleen aan de kanten iets van de bruine zoomen

zichtbaar. Pooten vrij kort, zwart; de dijen, vooral de voordijen,

met grijzen weerschijn; de middelschenen met krachtige eind-

sporen en buitenwaarts met eenige stevige borstels ; tarsen bruin-

geel, de laatste leden donkerder: voethaken en voetballen klein.



216 EKNIOE UITLANDSCHE DIPTERA.

de haken gebogen. Vleugels (fig. 20) bruingrauw, langei- dan het

achterlijf; voorrand aan den wortel borstelig; randader tot de

uitmonding der discoïdaal-ader voortgezet
;

subcostaal-adei- met de

hulpader vergroeid , op een derde der vleugellengte in den voor-

rand uitmondende en aldaar een randdoorntje uitstootende
;

radiaal-

ader recht en tot drie vierden van den vleugel reikende; cubitaal-

en discoïdaal-ader evenwijdig met elkander loopende
;

middeldwarsader

iets vóór de uitmonding der subcostaal-ader en merkelijk vóór het

midden der schijfcel; schijfd warsader recht, een weinig scheef en

van onderen tot dicht bij den achterrand reikende; laatste ge-

deelte der discoïdaal-ader een vijfde korter dan het voorlaatste.

Een ^, Java (Piepers).

Dat het Amerikaansche genus Paraï/imna ook in de oude wereld

voorkomt, blijkt uil eene aanteekening van den Baron Osten

Sacken in het Beri. ent. ZeitscJtr. XXVI, p. '238, waarbij deze

in eene soort van de Philippijnen Schiner's NotlpJàla s'meìtsis

[lìljìt. Nov. Reise, p. 241) meende te herkennen, daarbij op-

mei'kende dat laatstgemelde eene Tafalimna is.

Drosophila nigropunctata, n. sp., $.

Obscure cinerea, nigro-multipunctata ; abdomine nigro, incisuris

pallidis; antennis dilute fuscis; palpis nigris; pedibus testaceis.

Long. 1,75 mm.

De grondkleur van kop, thorax en schildje is bruinachtig grauw
,

dut een donker aanzien verkrijgt door tallooze zwarte stippen
,

waaruit de haren en borstels ontspruiten
; die waarop de borstels

staan , zijn duidelijk als wratjes verheven en geven op den rug

van den thorax, waar de borstels in langsrijen zijn geplaatst,

eenigszins den schijn van donkere strepen. De sprieten zijn iets

lichter van kleur
;

de sprietborstel heeft van boven 5 of 6 , van

onderen 2 of 3 haren; de kleine palpen zijn zwart. Het achterlijf

is kort en breed, zwart met lichtere insnijdingen. Ook de pooten

zijn zwart; aan de middelschenen zie ik een uiterst kleinen praea-

picalen borstel; aan de voor- en achterschenen kan ik er geen

onldelsken. Kolfjes vuilgeel. Vleugels veel langer dan het achterlijf.
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glasachtig met bruingrauwe tint; uitmonding der subcostaal-ader

op ruim een vierde der vleiigellengte; middeldwarsader merkelijk

voorbij die uitmonding; de cubitaal-ader is voorbij deze dwarsader

opwaarts gebogen , waardoor de eerste achtercel het breedst wordt

boven de schijfdwai'sader; de cubitaal- en discoïdaal-ader loopen

vervolgens evenwijdig; het laatste gedeelte der discoïdaal-ader is

ongeveer dubbel zoo lang als het voorlaatste.

Een $ , Java (Piepers) .
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VERKLARINGDER AFBEELDINGEN.

PL l'2, 1ÌLI'. 1. T'ipidci uruatleoruls (kop).

)) '2. » )) (eind van hel achterlijf S).

)) o. Moc/tiker us st flatus (eind van liet achterlijf S

van ter zijde gezien).

» 4. » » (als voren , van boven gezien).

» 5. » » (vleugel).

» 6. Fsllopiis ft'iiestratus (mannelijke genitaliën).

» 7. » » (vleugel).

)) 8. » bljlUim (mannelijke genitaliën).

» 9. » » (vleugel).

»10. » se tos us (vleugel).

)) II. Lep f oda dt'i/aus (van boven ijezien).

» l'i. » » (van ter zijde gezien)

)) 13. Ijuijarosla laotcatu (vleugel).

» 1-4. » stnaiella (vleugel).

)) 15. llomoueura incea (kop).

)) 16. » » (vleugel).

)) 17. ParaUiniia javana.

» 18. » » (kop).

» 19. » » (spi-iet).

» 'iO. » » (vleugel).
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